Välkommen på RMPs medlemsträff!
Lördagen den 15 oktober i Öjebyn, Piteå
Äntligen dags för medlemsträff i norra Sverige. RMP firar 40 år i år och bjuder in till
medlemsmöte, något som vi sällan haft resurser att göra – så passa på! Vi vet att inbjudan
kommer lite sent, men hoppas ändå att du och flera medlemmar har möjlighet att komma!
I våras hade vi en lyckad medlemsträff i Alingsås, nu hoppas vi att det blir minst lika bra
och trevligt ännu en gång.

Du får chansen att träffa några av Sveriges porfyriläkare
som informerar om porfyrisjukdomarna och svarar på frågor!
Vi välkomnar alla medlemmar oavsett diagnos.
Dag: Lördag den 15 oktober 2016
Tid: 10.30 - 16.30
Plats: Framnäs Folkhögskola, Öjebyn, Piteå
Medverkande:
! Eliane Sardh (Karolinska/Porfyricentrum, Solna)
! Pauline Harper (Karolinska/Porfyricentrum, Solna)

Hålltider:
10.30
11.00
12.30
13.30
15.00
15.30
16.30

Välkommen (kaffe finns från 10.00)
Information från RMP och Framnäs folkhögskola
Lunch
Porfyriföredrag
Eftermiddagskaffe
Frågestund och samtalsgrupper
Dagen avrundas

Deltagaravgift:
Medlemspris: 250 kr (icke-medlem: 400 kr)
Ny medlem: 350 kr + 250 kr = 600 kr (enskild medlem) eller 175 kr + 250 kr = 425 kr
(familje-/stödmedlem). OBS. Begränsat antal platser.

Anmälan: Kontakta Jens Lundström (kassör i RMP) på telefon 0705498488
eller skicka mejl till jens.lundstrom@unit4.com
Önskemål om särskild kost – meddela det.
Betala till RMPs PG 191170-0
Märk betalningen med ditt namn.
Logi kan bokas privat på Framnäs, i mån av plats. Telefon: 0911 23 11 00.
Anmälan och betalning senast onsdag den 5 oktober!

Hitta till
Framnäs folkhögskola
Adrian Wennströms väg 15
943 33 Öjebyn
Google-map-länk
VÄGBESKRIVNING
OM DU KOMMER E4:AN SÖDERIFRÅN
Sväng höger vid första avfarten efter att du passerat bron över Piteälven.
Sväng vänster så att du kör under E:an. Kör rakt fram genom rondellen.
Kör ca 200 meter, sväng vänster efter Älvvägen, skyltat ”Framnäs”.
Följ Älvvägen ca 4 km genom Öjebyn (förbi trafikljus) och fortsätt rakt fram
till skyltning “Framnäs folkhögskola” på vänster sida.
OM DU KOMMER E4:AN NORRIFRÅN
Ta avfart mot Öjebyn och efter ca 3 km sväng höger i rondellen efter väg 374
mot Älvsbyn.
Vid andra korsningen sväng vänster skyltat ”Framnäs 1”.
Passera järnvägskorsningen och fortsätt 200 meter och sväng höger mot
Framnäs folkhögskola som ligger på vänster sida.
OM DU KOMMER VÄG 374 FRÅN ÄLVSBYN
När du är på väg in i Öjebyn, sväng höger, skyltat ”Framnäs 1”.
Passera järnvägskorsningen och fortsätt 200 meter och sväng höger mot
Framnäs folkhögskola som ligger på vänster sida.
BUSS
Lokaltrafiken trafikerar Framnäs folkhögskola med linje 1 och 11.
Se tidtabell (Citybuss) för avgångar.

Riksföreningen mot porfyrisjukdomar, www.porfyri.se - porfyrisjukdomar@gmail.com
Framnäs Folkhögskola, http://www.framnas.nu/

